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 ی لی و رشته تحص  مدارک

   لی محل تحص       خی تا تار     خی از تار                           یلی عنوان مقطع و رشته تحص   رج

                          ییکودکان استثنا ی روانشناس-یکارشناس  ١
١٣٧٠  

   ییدانشگاه عالمه طباطبا ١٣٧٤

و آموزش   یروانشناس-ارشد یکارشناس  ٢
  ییکودکان استثنا

   ییدانشگاه عالمه طباطبا ١٣٧٦  ١٣٧٤

 ییدانشگاه عالمه طباطبا ١٣٨١            ١٣٧٧                             یروانشناس-یتخصص یدکترا  ٣

 

 ی قات ی و تحق  یپژوهش سوابق 

 مؤسسه/سازمان     انی پا خی تار شروع   خی تار   ی / پژوهش یقات ی عنوان تحق   رج

جوانان استان   نی در ب  یو ذهن آگاه دی ام زانی م یبررس  ١
کاهش اختالل   ی آن در راستا شی افزا ی و راهکارها نی قزو
   یرفتار  یها

اداره کل ورزش و    ١٤٠٠/٥/٦  ٢٠/١١/١٣٩٨
   نی جوانان استان قزو

 

 ات ی چاپ شده در نشر مقاالت

 خی تار عنوان مقاله     رج
 ارائه  

 چاپ شده   هی عنوان نشر

  یاجتماع ت ی دانش آموزان بر اساس حما نترنتی به ا ادی اعت  ین ی ب  شی پ   ١
   یو هراس اجتماع ییادراک شده ، احساس تنها

 مدرسه   ی مجله روانشناس  ١٣٩٦

دانش   ی بر کاهش مشکالت سلوک یحل مساله اجتماع ی آموزش الگو ری تاث   ٢
 سرپرست   یآموزان دختر ب 

 مدرسه   ی مجله روانشناس  ١٣٩٦

   یمجله علوم شناخت   ١٣٨٨   یبر عملکرد حل مساله تله خبرگ یذهن  هی آما ری تاث   ٣

 فصلنامه مطالعات جوانان    ١٣٧٨   یلی تحص شرفتی بر ب  یو سالمت عموم یجان ی هوش ه ری تاث   ٤

مجله دانش و پژوهش در   ١٣٨٣   یری ادگی در  ژه ی و ییحافظه اشکار و نهان کودکان مبتال به نارسا سهی مقا  ٥
 کاربردی روان شناسی 

اجتناب در   ی مقابله ا یو رفتارها  هی ناسازگار اول ی طرح واره ها  سهی مقا  ٦
 بهنجار   و افراد    یون ی مردان وابسته به مواد شبه اف

 ی کاربرد ی مجله روانشناس ١٣٩٠

 ی کاربرد ی مجله روانشناس ١٣٨٩ آن ها   ی با سالمت عموم انی دانشجو یشوخ طبع  یرابطه سبک ها  ٧

  نی نو ی ها شهی مجله اند  ١٣٨٩   تی قدرت تحمل ابهام و خالق نی رابطه ب   ٨
 . یت ی ترب 

 مجله تخصصی علوم رفتاری  ١٣٨٩  رستانی بر اضطراب دختران دب  ی مقابله ا ی آموزش مهارت ها یاثر بخش  ٩

 سالمت  ی فصلنامه روانشناس ١٣٩٠ در دانش آموزان  ییو احساس تنها ین ی با خوش ب  یرابطه سبک دلبستگ  ١٠

در دانش آموزان  ییو احساس تنها یجان ی اختالل ه ی خودکارامد سهی مقا  ١١
   یو عاد   یری ادگی  یدچار ناتوان 

   یکاربرد ی مجله روانشناس  ١٣٩٠

   یمطالعات روانشناخت   ١٣٩٢ دختران.   ین ی و خوش ب  ی مادران با خودکارامد ییکمال گرا نی رابطه ب   ١٢



 سالمت   ی مجله روانشناس  ١٣٩٠   یفرزند کم توان ذهن   یمادران دارا یزندگ  تی فی و ک  یتاب آور   ١٣

دانش اموزان دختر   یلی تحص شرفتی بر پ  یجان ی آموزش هوش ه یاثر بخش  ١٤
 سال اول متوسطه شهر زنجان  

   یمطالعات روانشناخت   ١٣٩٢

در دانش آموزان دختر   ی شناخت  یو سبک ها   ییکمال گرا نی رابطه ب   ١٥
 شهر کرج   یها رستانی دب 

  یت ی ترب  ی مجله روانشناس  ١٣٩٢

  انی ناسازگارانه دانشجو ییآموزش تفکر مثبت در کمال گرا یاثربخش  ١٦
 دختر دانشگاه آزاد واحد کرج  

 مشاوره.   یمجله پژوهش ها  ١٣٩٢

و تعهد بر کاهش استرس در سالمندان   رشی بر پذ یدرمان مبتن  یاثر بخش  ١٧
   یعروق-یقلب   یماری مرد مبتال به ب 

   ی ری پ  یروانشناس  ١٣٩٤

در ارتباط با اضطراب   یمثبت و منف یاب ی ترس از ارز ینقش واسطه ا   ١٨
 و اختالل خوردن   یاجتماع

   یتحول یروانشناس  ١٣٩٦

  تی می ( بر صمیماگوتراپ ی )ا ی ارتباط یساز  ری آموزش تصو ری تاث  یبررس  ١٩
 زوج ها   ییزناشو

دانش و   پژوهش در   ١٣٩5
 ی کاربرد یروانشناس

در    یافسردگ یناکارامد و نشانه ها یبر نگرش ها  ی ذهن آگاه یاثر بخش  ٢٠
  یزنان سالمند مبتال به اختالل افسردگ

   ی ری پ  یروانشناس  ١٣٩٥

  ی رو  یشناخت  یو رفتار درمان  یطرح واره درمان   یاثر بخش سهی مقا  ٢١
 مرتبط با کاهش وزن   یو سبک زندگ ی خودکارامد

پژوهش در سالمت    ١٣٩٤
   یروانشناس

 نی ب  ی خانواده در رابطه   ی مادر و تاب آور یذهن آگاه ینقش واسطه ا   ٢٢
  یست ی و بهز سمی اوت  فی ط ی اختالل ها یکودک دارا  ی مشکالت رفتار

 مادر   یروانشناخت 

افراد   ی نشناسمجله روا  ١٣٩٥
   ییاستثنا

  یدر زندگ یو احساس معن  یاز زندگ ت ی آموزش تفکر مثبت بر رضا  ٢٣
   ی ساز  یبرون  یمادران کودکان مبتال به اختالل ها 

   ی دو فصلنامه مشاوره کاربرد  ١٣٩٤

با   ت ی شخص ی ها یژگی و  یاسترس ادراک شده در رابطه   یانجی نقش م  ٢٤
 خون در سالمندان   ی پرفشار

   یری پ  ی مجله روانشناس  ١٣٩٥

و اضطراب   ییکمال گرا نی در ارتباط ب  یتفکر ارجاع یانجی نقش م  ٢٥
  یاجتماع

 ی مطالعات روانشناخت  ١٣٩5

و کمال   ی تفکر ارجاع ی گر یانجی با م یاضطراب و افسردگ نی رابطه ب   ٢٦
   ی به روش معادالت ساختار ییگرا

   یبهداشت روان مجله اصول   ١٣٩٥

-بدن ی انگار ختی با اختالل بد ر یمدل ارتباط اضطراب اجتماع نی تدو  ٢٧
   یمثبت و منف یاب ی ترس از ارز یانجی نقش م

   یمطالعات روانشناخت   ١٣٩٦

در بهبود   نگهامی لی گ-فرنالد و اورتون   ی چند حس ی روش ها ری تاث  سهی مقا  ٢٨
 مهارت خواندن دانش اموزان نارسا خوان  

   یری ادگی  ی ها یمجله ناتوان   ١٣٩٦

  یاضی ر شرفتی در سه گروه از دانش آموزان با پ  ی شناخت  ی بازدار سهی مقا  ٢٩
  نیی باال متوسط و پا

در   ی شناخت  یمجله راهبردها  ١٣٩٦
  یری ادگی 

دازش مجدد بر  حرکات چشم و پر  قی از طر ییزدا ت ی حساس یاثربخش  ٣٠
   یجنس  دهی دانش آموزان آزار د یاختالالت اضطراب  می بهبود عال

 مدرسه   ی مجله روانشناس  ١٣٩٦

  شرفتی و پ  یبا سالمت عموم تی و هو  یدلبستگ یرابطه سبک ها  ٣١
   نی شهر قزو یدانشگاه ش ی دانش آموزان پ  یلی تحص

  یت ی ترب  نی نو ی ها شهی اند  ١٣٩٠

٣٢  comparison of early maladaptive schemas and parenting 
origins in patients with opioid abuse and non abuser   

١٣٩٠  journal of Iranian 
journal of psychiatry   

٣٣  comparison of the satisfaction with life and psychological 
well-being in individual discontent with their gender 

befor and after sex reassignment surgery   

٢٠١٦  .tendenzen   

٣٤  The ralationship between the personality traits defense 
mechanisms and marital satisfaction of elementary 

school student parents   

٢٠١٦  .IIOAB JOURNAL   

٣٥  the relationship between early maladaptive schemas and 
mental skills with goal orientation of footballers   

٢٠١٥  environment 
conservation journal 

:نقش واسطه  انساالنی گالسر با فشار خون باال در م ی اساس یازهای ارتباط ن   ٣٦
   یشوخ طبع یا

دانشگاه علوم   ی مجله علم  ١٣٩٧
   نی قزو یپزشک

   یمطالعات روانشناخت   ١٣٩٧   یجان ی ه ییناگو ی گر یانجی با م ینترنت ی ا ادی و اعت  ی افسردگ نی ارتباط ب   ٣٧

  نترنتی به ا ادی با اعت  یا  هی و تجارب تجز  یدوران کودک ی ها ب ی رابطه آس  ٣٨
   انی در دانشجو

   یمطالعات روانشناخت   ١٣٩٧



-   یکودک ی اقتصاد-یاجتماع تی در وضع  جانی ه می تنظ یانجی نقش م  ٣٩
   ری مس ل ی :تحلیانسالی در م ی عروق-یقلب   یها ی ماری و ابتال به ب  ینوجوان 

دانشگاه علوم   ی مجله علم  ١٣٩٧
   نی قزو یپزشک

٤٠  comparison of ego strength between addicted and non 
addicted people from karaj and tehran cities of iran   

٢٠١٤  American journal of 
applied psychology   

و   یبر استرس ادراک شده،خودکارامد  ی کی الکت ی د یرفتار درمان   یاثر بخش  ٤١
 دچار سرطان پستان  مارانی ب  یزندگ تی فی ک

   ی کاربرد ی فصلنامه روانشناس  ١٣٩٣

  یودکارامدبر خ یبر ذهن آگاه یمبتن ی شناخت  یدرمانگر یاثر بخش  ٤٢
   ی و افسردگ یاجتماع

   یتحول یروانشناس  ١٣٩٦

  یروانشناخت  یست ی مثبت نگر بر بهز یقی برنامه درمان تلف یاثر بخش  ٤٣
 سالمندان 

  ین ی بال ی مجله روانشناس  ١٣٩٩

 مثبت   ی پزوهشنامه روانشناس  ١٣٩٨ وازوموتور    می عال یزنان دارا یسگی ای شفقت خود بر نگرش   رآموزشی تاث   ٤٤

  یانجی با م یی زناشو یداری با پا یت ی شخص  یها ی ژگی و نی رابطه ب  نیی تب   ٤٥
 ادراک انصاف   یگر

  یمطالعات ناتوان   ١٣٩٩

و رشد پس از   ی و تعهد بر افسردگ  رشی بر پذ یدرمان مبتن  یاثر بخش  ٤٦
  ین ی بال یی مطالعه کار آزما کی :یزی الی همود مارانی سانحه ب 

 قم    یعلوم پزشک  ١٤٠٠

 ارمغان دانش    ١٤٠٠   یخشونت خانگ یبعد از تروما در زنان قربان  یست ی تجارب ز  ٤٧

  ی شناخت  ی و تعهد و درمان توان بخش رش ی بر پذ یدرمان مبتن  سهی مقا  ٤٨
حافظه فعال بر کنترل استرس و اضطراب دانش آموزان دختر دوره دوم  

  رستانی دب 

  یمطالعات ناتوان   ١٤٠٠

  نترنتی به ا ادی با اعت  ی خواه جان ی رابطه ه ی مدل ساختار نی تدو  ٤٩
 خود   یتوانمند یانجی نوجوانان:نقش م

و    یمجله روانپزشک  ١٤٠٠
 شناخت   یروانشناس

در کنترل استرس و    یشناخت  یتوان بخش درمان یاثر بخش یبررس  ٥٠
  رستانی اضطراب دانش آموزان دختر دوره دوم دب 

   یعلوم شناخت  ی مجله تازه ها  ١٣٩٩

:نقش  انساالنی گالسر با فشار خون باال در م ی اساس یها ازی ارتباط ن   ٥١
   یشوخ طبع ی واسطه ا

   نی قزو  یعلوم پزشک  ١٣٩٧

بر   یو فراشناخت درمان  رش ی بر تعهد و پذ یدرمان مبتن  یاثر بخش سهی مقا  ٥٢
  زی الی تحت همود مارانی فشار خون در ب 

 قم    یعلوم پزشک  ١٣٩٩

 سالمت روان کودک    ١٣٩٩ و بخشش در کودکان کار    یبر حرمت خود،همدل یشفقت درمان   یاثر بخش  ٥٣

   ی راز  یعلوم پزشک  ١٣٩٨   یسگی ای وازوموتور   می بر عال یمراقبه شکرگذار  ی مطالعه اثر بخش  ٥٤

  ی نگر برا کپارچهی بر  یمبتن  ی برنامه آموزش یو اثر بخش نی تدو  ٥٥
  رانی در سالمندان ا ی ری ارتقاءادراک پ 

   یمجله علوم روانشناخت   ١٣٩٨

به   ادی رابطه سالمت روان با اعت  ،دریدلبستگ ی سبک ها یانجی نقش م  ٥٦
 نوجوانان   نترنتی ا

 ارمغان دانش    ١٣٩٩

  می از عال یبر استرس ادراک شده ناش ی مراقبه شکر گذار ری تاث   ٥٧
 شهر تنکابن  سه ی ای وازوموتور زنان 

 سالمت جامعه    ١٤٠٠

و    یتاب آور  نی در رابطه ب  یمنف یاب ی ترس از ارز ینقش واسطه ا   ٥٨
  یکودکان با اختالل ها ی ها ری در همش ییتنها ،احساس یلی تحص یسرزندگ

   یتحول-یعصب 

 سالمت روان کودک    ١٣٩٩

:مدل  ینترنت ی ا  ییو روابط فرا زناشو ییزناشو  ،تعهدیو جنس ی رابطه عاطف  ٥٩
   یمعادالت ساختار یاب ی 

   ی خانواده پژوه  ١٣٩٩

:مدل  ینترنت ی ا  ییو روابط فرا زناشو ییزناشو  ،تعهدیو جنس ی رابطه عاطف  ٦٠
   یمعادالت ساختار یاب ی 

   ی خانواده پژوه  ١٣٩٩

علوم   انی در دانشجو یی و کمال گرا ری مدل ارتباط اضطراب فراگ نیی تب   ٦١
   ی تفکر ارجاع ی استان البرز با نقش واسطه ا یپزشک

 شاپور    یتوسعه آموزش جند  ١٣٩٩

مادران  ی مقابله ا یو سبک ها  یزندگ تی فی بر ک ی ذهن آگاه یاثر بخش  ٦٢
   سمی اوت  ف ی مبتال به اختالل طکودکان 

  یاجتماع یمددکار ١٣٩٧

مادران  ی مقابله ا یو سبک ها  یزندگ تی فی بر ک ی ذهن آگاه یاثر بخش  ٦٣
   سمی اوت  ف ی کودکان مبتال به اختالل ط

دانشگاه   ی مجله دانشکده پزشک  ١٣٩٩
 مشهد   یعلوم پزشک

و شفقت   یجان ی ه می تنظ یانجی و تفکر مثبت:نقش م یذهن آگاه نی رابطه ب   ٦٤
 خود  

   یمجله مطالعات روانشناخت   ١٤٠٠

با تعامل   ی مرتبط با اضطراب و تکانشگر یاختالل ها  نی رابطه ب   ٦٥
   یتوجه/ فزون کنش ییهمساالن در دانش آموزان مبتال به نارسا

  یمطالعات ناتوان   ١٣٩٨



حافظه آشکار و نهان، فعال و منفعل،    ،یمطالعه سرعت پردازش عدد   ٦٦
دانش آموزان با   ییفضا  -ی داری د یو مهارت ها ،یذهن  ینگهدار ییتوانا

   ی اضی اختالل ر

 سالمت روان کودک    ١٣٩٨

ادراک شده و بخشش در مادران  یاجتماع ت ی ادراک انصاف،حما سهی مقا  ٦٧
   ی و عاد ی فعال شی ب -کودکان مبتال به اختالل نقص توجه 

   ی خانواده پژوه  ١٣٩٩

 

 ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها  مقاالت

  خی تار عنوان مقاله     رج
 ارائه

 برگزار شده  شی عنوان هما

  یبهداشت روان  ی سراسر ناری سم نی چهارم  ١٣٨٧ و قدرت تحمل ابهام.    وتری اضطراب کامپ   ١
   انی دانشجو

  یبر نگرش ها  یرفتار-  یدرمان شناخت  ری تاث  یبررس  ٢
 .  یاساس یمبتال به اختالل افسردگ مارانی ناکارامد ب 

   انی دانشجو ی علم شی هما نی د وم  ١٣٨٩

  زانی فقدان پدر و مادر بر م ری تاث  سهی ومقا یبررس  ٣
با   یست ی کودکان تحت پوشش بهز ی اختالالت رفتار

 امداد.   ته ی کودکان فاقد پدر تحت پوشش کم

 انی دانشجو یعلم شی هما نی دوم ١٣٨٩

کودکان مبتال به   یسالمت روان   یمشاوره در ارتقا ری تاث   ٤
 .  یری ادگی  یناتوان 

 دهمین سمینار انجمن ایران ١٣٨٩

استرس و خشم بر تاب   ت ی ری آموزش مد یاثر بخش  ٥
 اس.  -ام مارانی ب  ی اور

خانواده در بستر    یروانشناس یالملل نی کنگره ب  ١٣٩5
 یو فرهنگ  ین ی د یارزش ها

 مدرسه  ی روانشناس  یمل شی هما نی سوم ١٣٩٥ .  انه ی با تفکر کما ل گرا یشناخت   یرابطه سبک ها  ٦

  تی و قوم یاجتماع - یفرهنگ ،فشار ییرابطه کمال گرا  ٧
 دختر.   انی بدن دانشجو ری از تصو یت ی با نارضا یفرهنگ

 .  یعلوم رفتار یالملل نی کنگره ب  نی دوم  ١٣٩٤

ورزشکاران   انی در م یورزش ت ی ادراک موفق سهی مقا  ٨
  ی و رابطه ان با طرحواره ها ی رزم ری و غ یرزم

 .   ه ی ناسازگار اول

 سالمت   یروانشناس یالملل نی کنگره ب  نی چهارم  ١٣٩٤

و اضطراب مرگ در   ی روانشناخت  یست ی بهز سهی مقا  ٩
 ان ی مبتال ری و غ  سی اسکلروز پلی به مالت  انی مبتال

جامعه    یمطالعات رفتار یالملل نی کنگره ب  نی ولا  ١٣٩٥
   یاسالم یو سبک زندگ

به  انی هگزاکو در مبتال یت ی شخص  یها ی ژگی و سهی مقا  ١٠
 .انی مبتال ری و غ س ی اسکلروز پلی مالت 

جامعه    یمطالعات رفتار یالملل نی کنگره ب  نی اول ١٣٩٥
 ی اسالم یو سبک زندگ

  تی می مدار بر بهبود صم جانی ه یزوج درمان   یاثر بخش  ١١
 .  ییزناشو

خانواده   یروانشناس  یالملل نی کنگره ب  نی ششم ١٣٩٦
 یو فرهنگ ین ی د  یدر بستر ارزش ها

  ه ی ناح زهوشی دانش آموزان ت  یهوش معنو  ین ی ب  شی پ   ١٢
ناسازگار   یبر اساس طرحواره ها  نی قزو کی 

 مادران آن ها.   یمذهب   ی ری و جهت گ یزندگ تی فی ه،کی اول

  یپژوهش ها یالملل نی کنگره ب  نی سوم  ١٣٩٥
   ی در علوم انسان  یکاربرد

  ی بر اساس طرحواره ها یبه خودکش شی گرا ین ی ب  شی پ   ١٣
 .  انی در دانشجو ه ی ناسازگار اول

  ر ی اخ ی ها ین آور  یالملل نی کنفرانس ب  نی سوم  ١٣٩٥
 .  یو علوم رفتار ،مشاوره یدر روانشناس

  یبر اساس سبک ها یبه خودکش شی گرا ین ی ب  شی پ   ١٤
 . یت ی شخص

  ر ی اخ ی ها ین آور  یالملل نی کنفرانس ب  نی سوم ١٣٩٥
 ی و علوم رفتار ،مشاوره یدر روانشناس

اجتناب و   یمقابله ا  ،رفتار یروانشناخت  یست ی بهز سهی مقا  ١٥
فرزند    یدارا نی ادراک شده در والد یاجتماع تی حما

 و سالم.   ای کتونور لی فن 

   یو روانشناس ی کنفرانس علوم آموزش  ١٣٩٥

استرس به مادران کودکان   تی ری آموزش مد یاثربخش  ١٦
  ی نقص توجه،بر نشانه ها-ی فعال ش ی مبتال به اختالل ب 

 عزت نفس و اضطراب کودکان.        یفعال شی ب 

   یو روانشناس ی کنفرانس علوم آموزش  ١٣٩٥

ذهن در افراد   هی و نظر   ییاجرا یکارکرد ها سهی مقا  ١٧
 .  سمی و اوت  یفعال  شی ب /ی مبتال به کم توجه

   یو روانشناس ی کنفرانس علوم آموزش  ١٣٩٥
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 ارشد  ینامه کارشناس انی و مشاوره پا ییراهنما

 نام دانشجو   نام دانشگاه   دفاع   خی تار نامه  انی عنوان پا   رج

زنان متاهل با تحمل   ی ارتباط یالگوها نی رابطه ب   ١
 خانواده   یجو عاطف   ی:نقش واسطه ا یشان ی پر

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٢٩/٦/١٤٠٠
 ره   ین ی خم

  یعباس نی نار

  یکنترل عواطف با سازگار نی رابطه ب   ٢
  نی زوج تی می صم  یواسطه ا :نقش  ییزناشو

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٢٨/٦/١٤٠٠
 ره   ین ی خم

   یب ی آمنه حب 

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ١٤٠٠/٢/٢٥ با سالمت روان    یو جرات ورز  ی ارتباط تاب آور  ٣
 ره   ین ی خم

   نهی فاطمه گنج

ادراک   نی در رابطه ب  یهوش اخالق ینقش واسطه ا   ٤
  یاجتماع ی عملکرد خانواده و سازگار

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٢٧/١١/١٣٩٩
 ره   ین ی خم

 رواس   می مر

  یبر فرزند پرور  یمستند روانشناخت  یها لمی ف ری تاث   ٥
 مادران 

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٢٩/٦/١٣٩٩
 ره   ین ی خم

   ییفاطمه وفا

به  ادی با اعت  یسبک فرزندپرور  نی رابطه ب   ٦
   یهوش اخالق ی:نقش واسطه ا نترنتی ا

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٢٨/١١/٩٨
 ره   ین ی خم

   یپرداخت  یمهد

  یبا اختالل ها نی والد یت ی شخص یها  یژگی رابطه و  ٧
-   یشناخت  می تنظ ی انجی شده کودکان با نقش م یرون ی ب 
  یجان ی ه

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٢٨/١١/١٣٩٨
 ره   ین ی خم

   ین یی خو  هی رق

با   یلی تحص یو سر زندگ ی تاب آور نی رابطه ب   ٨
ترس از   ی با نقش واسطه ا ییاحساس تنها

  یکودکان با اختالل ها یها ری در همش یمنفی اب ی ارز
   یعصب -ی رشد

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٣٠/٦/١٣٩٨
 ره   ین ی خم

   یوسفی  الی سه

بر اضطراب مادران   یفراشناخت  ی ارتباط باورها  ٩
  یانجی کودک دچار اضافه وزن : نقش م یدارا

   هی نگرش به تغذ

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٣٠/٦/١٣٩٨
 ره   ین ی خم

   ییزهرا خدا

معلمان بر اساس عدالت   یعملکرد شغل ین ی ب  شی پ   ١٠
   یشغل  تی رضا ی گر یانجی با م یسازمان 

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٢٩/١١/١٣٩٨
 ره   ین ی خم

  دی س دی نو دی س
   ی موسو

  دگاه ی از د یافسردگ یکار و علت ها ند،سازوی فرا  ١١
   یتعامل یروانکاو

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٣٠/٦/١٣٩٨
 ره   ین ی خم

   یفی س یمهد

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٣٠/٢/١٣٩٨ بر مشاهده کنندگان اعدام   یرفتار  یامدهای پ  یبررس  ١٢
 ره   ین ی خم

   ی فرج سی تند

با اختالل خوردن:نقش   یکودک ی ها ب ی رابطه آس  ١٣
   ی تفکر ارجاع ی واسطه ا

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٢٣/١١/١٣٩٧
 ره   ین ی خم

زهره پور  
   یجالل

  ی و درون فرد  ی،معنویجان ی ه ی هوش ها سهی مقا  ١٤
   ی تا سالمند ی در گستره نوجوان 

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ١٦/١١/١٣٩٧
 ره   ین ی خم

 فرشته عاج  

  می بر کاهش عال یطرحواره درمان   یاثر بخش  ١٥
  ی دختر دانشگاه ها انی در دانشجو ی شکست عاطف

 تهران 

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ١٥/١١/١٣٩٧
 ره   ین ی خم

   یفی آرزو س



با عزت نفس ،جرات   نی والد ییرابطه کمال گرا  ١٦
 فرزندان    یو خود کارامد  ی ورز

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٣١/٦/١٣٩٧
 ره   ین ی خم

  یمرتض
   ی نوروز

  زانی با م یشغل  تی و رضا یشغل  یرابطه سازگار   ١٧
و تره بار سازمان   وه ی کارگران غرف م ی پرخاشگر

 تهران   یو تره بار شهردار  وهی م نی ادی م

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ١٩/٦/١٣٩٧
 ره   ین ی خم

   ادی ص رضای عل

بر   ین ی خوش ب  ،ویسازمان  ،جویشغل یازهای ن  ری تاث   ١٨
رفاه و استرس در کارکنان پخش اخبار صدا و  

 تهران   یمای س

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٣٠/١١/١٣٩٦
 ره   ین ی خم

   ی رضا ارده

پدرو و آلمادوار و   ی فثار هنر  یشی روان پو لی تحل  ١٩
   یاصغر فرهاد

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٢٩/٦/١٣٩٦
 ره   ین ی خم

   اتی داود ب 

و   ییبر احساس تنها یدرمان  یباز  یاثر بخش  ٢٠
  یست ی بهز یکودکان دختر تحت سر پرست  یدی ناام

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٢٦/٤/١٣٩٦
 ره   ین ی خم

   یفاطمه کاظم

  ییو روابط فرا زناشو  ییرابطه تعهد زناشو  ٢١
  نی زوج یت ی و جنس  یبر اساس روابط عاطف ینترنت ی ا

   ی معادالت ساختار یاب ی :مدل یدلبستگ ی و سبک ها

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٢٦/٤/١٣٩٦
 ره   ین ی خم

   ین ی حس حانهی ر

  ی شناخت  ی ها فی و تحر یدفاع یها زی رابطه مکان   ٢٢
دختر   انی در دانشجو ی به خودکش شی با گرا

   یران ی و ا یافغانستان 

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٣٠/١١/١٣٩٥
 ره   ین ی خم

 مژگان شهاوند  

  ی شناخت  ی ها فی و تحر یدفاع یها زی رابطه مکان   ٢٣
دختر   انی در دانشجو ی به خودکش شی با گرا

   یران ی و ا یافغانستان 

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٣٠/١١/١٣٩٥
 ره   ین ی خم

 مژگان شهاوند  

  یبر خود کارامد  یآموزش ذهن آگاه یاثر بخش  ٢٤
دختران نوجوان تحت سر   ی و افسردگ یاجتماع

  یست ی بهز یپرست 

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ١٢/١١/١٣٩٥
 ره   ین ی خم

  ی مهد هی سم
 زاده  

با   یخانواده و هوش سازمان -رابطه تعارض کار   ٢٥
   مای در کارمندان سازمان صدا وس ی شغل ی فرسودگ

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ١٢/١١/١٣٩٥
 ره   ین ی خم

  ی احمد الی ل
 زاده  

  یمقابله ا  ،رفتار یروانشناخت  یست ی بهز سهی مقا  ٢٦
  نی ادراک شده در والد یاجتماع ت ی و حما یاجتناب 
فرزند   ی دارا نی با والد ی کتونر لی فرزند فن   یدارا

 سالم  

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٢٣/٦/١٣٩٥
 ره   ین ی خم

رضوانه  
   یهاشم

ثالث و عباس   دی آثار سهراب شه  ی روانشناخت  لی تحل  ٢٧
و    یروانکاو یها کرد ی بر رو دی با تاک یرستم ای ک

  ییانسانگرا

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٥/١١/١٤٠٠
 ره   ین ی خم

   یقاسم نی مه

پردازش   یفعال بر الگوها یدرمان  یقی موس ری تاث   ٢٨
  سمی اوت  ف ی کودکان ط یحرکت  یو مهارت ها   یحس

   ک ی سطح 

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٣٠/٥/١٤٠٠
 ره   ین ی خم

  یاحمد  مهی فه
 زاده  

و تفکر   یذهن آگاه نی مدل رابطه ب  یبررس  ٢٩
 و شفقت خود    یجان ی ه می تنظ یانجی مثبت:نقش م

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ١٩/١١/١٣٩٩
 ره   ین ی خم

   یر ی زهرا قد

 یستگی و شفقت خود با شا یآشفتگرابطه تحمل   ٣٠
در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم   یاجتماع

 شهرستان البرز  

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ١٨/١١/١٣٩٩
 ره   ین ی خم

  یب ی غر اری ماز

در کودکان کار بر   ادی به اعت  یآمادگ ین ی ب  شی پ   ٣١
  ی شناخت  ی،راهبردهایت ی شخص ی ها یژگی اساس و

   یفرد  نی و اعتماد در روابط ب  جانی ه می تنظ

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٢٨/١١/١٣٩٨
 ره   ین ی خم

   یفنود  سهی نف

با   یاز زندگ ت ی ت،رضای رابطه صفات شخص  ٣٢
  هی سرما  ی انجی :نقش میروانشناخت  یست ی بهز

   انی در دانشجو یروانشناخت 

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ١٩/٧/١٣٩٨
 ره   ین ی خم

سادات   نی نازن 
   ی موسو

ادراک   یاجتماع ت ی ادراک انصاف،حما سهی مقا  ٣٣
   یو عاد ADHDشده،بخشش در مادران کودکان 

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٣٠/٦/١٣٩٨
 ره   ین ی خم

  ییا ی ری ماندانا پ 

  گاری به س شی گرا ین ی ب  ش ی پ  یمدل ساختار لی تحل  ٣٤
بر شفقت خود در   یو کاهش وزن مبتن  دنی کش

   یاجتماع - یفشار فرهنگ یانجی نوجوانان دختر:م

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٢٧/٦/١٣٩٨
 ره   ین ی خم

معصومه  
 شاهرخ  

  تی فی تحمل ابهام و ادراک انصاف با ک نی رابطه ب   ٣٥
   ییزناشو

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٢٧/٦/١٣٩٨
 ره   ین ی خم

 فاطمه خمسه  



دوران    یاقتصاد-یمدل نقش عوامل اجتماع نیی تب   ٣٦
- یها قلب  یماری به ب  یبر ابتال ینوجوان -یکودک
دوره   کردی بر اساس رو یانسالی در م یعروق
  یاقتصاد-یاجتماع تی وضع ی گر یانجی با م یزندگ

  یجان ی ه-ی شناخت  می و تنظ

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٢٣/١١/١٣٩٦
 ره   ین ی خم

منصوره   دهی س
 حکاک  

  ی ها بی پرسشنامه آس یو اعتبار سنج یاب ی هنجار  ٣٧
   یران ی در جامعه ا یکودک

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٢٥/١٠/١٣٩٦
 ره   ین ی خم

   یمهسا نجف

و سبک   یزندگ تی فی بر ک ی ذهن آگاه یاثر بخش  ٣٨
   سمی مادران کودکان اوت  یمقابله ا  یها

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٧/٩/١٣٩٦
 ره   ین ی خم

معصومه  
  اری هش

  یجان ی ه می تنظ یو دشوار   یاجتناب تجرب  ین ی ب  شی پ   ٣٩
   تی و صفات شخص ی کودک ی ها ب ی بر اساس آس

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ١٦/٨/١٣٩٦
 ره   ین ی خم

  ی کاووس بهی ط
   شی ک

  یروان تن  اتی گالسر با شکا ی اساس یازهای ارتباط ن   ٤٠
   یشوخ طبع ی و فشار خون:نقش واسطه ا

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ١٥/٨/١٣٩٦
 ره   ین ی خم

   یشکوفه کاظم

با   سمی اوت  فی مخرب کودکان ط یرابط رفتارها  ٤١
  ی مادرانشان،نقش واسطه ا یروانشناخت  یست ی بهز
 خانواده   ی و تاب آور یذهن آگاه ریی متغ

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٢٧/٦/١٣٩٥
 ره   ین ی خم

 نی زهره حس
 زاده  

حل مساله با   یو مهارت ها ی تاب آور نی رابطه ب   ٤٢
  انی در دانشجو یجنس   تی و رضا ییزناشو  تی رضا

   ین ی امام خم یالملل نی متاهل دانشگاه ب 

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٢٧/٦/١٣٩٥
 ره   ین ی خم

الهام غالم  
 زاده   نی حس

حل مساله با   یو مهارت ها ی تاب آور نی رابطه ب   ٤٣
  انی در دانشجو یجنس   تی و رضا ییزناشو  تی رضا

   ین ی امام خم یالملل نی متاهل دانشگاه ب 

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٢٧/٦/١٣٩٥
 ره   ین ی خم

الهام غالم  
 زاده   نی حس

با اختالل خوردن و   یرابطه اضطراب اجتماع  ٤٤
ترس از   یانجی بدن:نقش م یانگار خت ی اختالل بد ر

   یمثبت و منف یاب ی ارز

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٢٧/٦/١٣٩٥
 ره   ین ی خم

   یدمرچل می نس

به مادران   ن ی رفتار والد ت ی ری آموزش مد ری تاث   ٤٥
  یو نافرمان   یکودکان مبتال به اختالل لجباز 

امام   یالملل نی دانشگاه ب   ٢٧/١١/١٣٩٤
 ره   ین ی خم

  یزهره شاه عل
  ای ن 

 


